
 
 
 

DOKUMENTATION 

 
Elevhälsoteamet dokumenterar i ett gemensamt elektroniskt system. Detta gör 
att elevhälsoteamet kan få en samlad bild kring vilka insatser som planerats och 
genomförts runt en elev. Endast elevhälsopersonal med rätt behörighet kan läsa 
vad som dokumenterats om eleven. Dokumentationen följer eleven genom 
grundskolan och gymnasieskolan inom Karlstads kommun. 
 
I samband med hälsobesöken får både elever och vårdnadshavare fylla i 
hälsoenkäter. Svaren i enkäterna registreras, utan personuppgifter, i 
elevhälsodatabasen ELSA. Med hjälp av ELSA kan elevernas övergripande 
hälsa, på gruppnivå, följas från förskoleklass till gymnasiet.  

 
 

KONTAKTA OSS 

Telefonnummer och mailadresser hittar du på varje skolas hemsida på 
karlstad.se.  
På vår skola ser elevhälsoteamet ut så här: 
 
Rektor:       
Skolsköterska:       
Skolläkare:       
Skolkurator:       
Skolpsykolog:       
Specialpedagog:       
Speciallärare:       
Studie- och yrkesvägledare:       
 
 

 
Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se 
 

 
 
 
 

  
 
 

VÄLKOMMEN TILL 
 ELEVHÄLSAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 



 
 

HÄLSA OCH LÄRANDE 

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera så bra som 
möjligt. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och följer elevernas hälsa, 
lärande och utveckling. Rektor leder arbete inom elevhälsoteamet. 
Elevhälsoteamet har inte ansvar för behandlande insatser som till exempel 
samtalsbehandling eller medicinering. Däremot samverkar vi med andra 
verksamheter utifrån elevens och vårdnadshavares behov och önskemål. 
 

ALLAS LIKA VÄRDE 

Alla som arbetar inom elevhälsoteamet ska ha ett respektfullt bemötande och 
bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär 
inte att möta alla lika. Vår ambition är att bemöta alla utifrån vars och ens 
förutsättningar. Vi arbetar för allas lika värde. Arbetet utgår från skollagen och 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
 
Elevhälsan är en HBTQ-certifierad verksamhet vilket innebär att vi 
har goda kunskaper i HBTQ-frågor. HBTQ är ett paraplybegrepp för 
homosexuell, bisexuella, transpersoner och queer. Mer information om 
HBTQ finns på rfsl.se 
 

ELEVHÄLSOTEAMET 

I teamet ingår biträdande rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie- 
och yrkesvägledare och specialpedagog. Vid behov finns också tillgång till 
skolpsykolog. 
  

Skolsköterska/skolläkare 
Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsobesök med hälsosamtal i åk1. 
Hälsosamtalet utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, 
levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation diskuteras.  

  
 
Kontakt med skolläkare sker vid behov. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och 
lämnar inte ut information utan samtycke. Som gymnasieelev förväntas man, med stöd av 
vårdnadshavare, att ta eget ansvar för mediciner som man eventuellt behöver ta under 
skoldagen.  

 
Skolkurator 

Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, 
arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen både i och utanför skolan. Arbetet sker på 
organisation-, grupp- och individnivå. 
Skolkuratorn arbetar bland annat med samtalsstöd till elever, gör sociala kartläggningar och 
utredningar samt ger handledning och konsultation till övrig skolpersonal och vårdnadshavare. 
 

Studie- och yrkesvägledare 
Syftet med vägledningen är att ge eleverna de insikter de behöver för att själva kunna göra rätt 
val inför framtiden. Valet påverkar möjligheter till framtida studier och yrkesval. 
Studie- och yrkesvägledaren vägleder inom de utbildningar som finns att välja mellan. Under 
gymnasietiden får eleverna information om inriktningar, programfördjupningar och individuella 
val inom sitt program. De kommer också att få aktuell information kring vidare studier, yrken 
och arbetsmarknad. 

 
Skolpsykolog 

Skolpsykologens arbete består främst av främjande och förebyggande insatser på organisations-, 
grupp- och individnivå. Det huvudsakliga arbetet utgörs av psykologisk handledning till 
personal, på uppdrag av rektor och elevhälsa.  

Specialpedagog 
Specialpedagogen verkar för att alla ungdomar ges optimala förutsättningar för utveckling, 
lärande och delaktighet.  I arbetet ingår att kartlägga styrkor och behov samt att finnas som stöd 
vid utformning av extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogen fungerar som ett stöd 
för skolledning, övriga pedagoger och elever. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


